
 

 

     Bar Mitzvah Online 
     Bar Mitzvah Ma’amar Yiddish  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

2014 

 

Bar Mitzvah Online 

www.barmitzvah-online.com  



 

 

 Bar Mitzvah Ma’amar Yiddish  - www.Barmitzvah-Online.com 2 

 

 פרק א

ֵני  ָרֵאל ִלפְּ רּו ִישְּ מְּ ָרׁש ִתיִלים, "ר' ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ָאַָ ִמדְּ ָקָב"ה: ִרבֹונֹו ֶׁשל ִאיָתא בְּ הַָ

ן צּום  ן ָזאגְּ נַָאי". ִאידְּ ָלה, ֲאָבל ֵאין ָלנּו פְּ יְּ תֹוָרה יֹוָמם ָולַָ עֹוָלם, רֹוִצין ָאנּו ִליגַָע בַָ

ט,  ינַָאכְּ יְּ יָטאג אּון בַָ יְּ ן ָהאֶרעֶווען ִאין תֹוָרה בַָ ן: ִרבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ִמיר ִווילְּ טְּ ׁשְּ אֹויֶבערְּ

ֲעֶלה ָאֶבער ִמיר ָהאבְּ  ִפיִלין ּומַָ ת תְּ וַָ מּו ִמצְּ יְּ ָקָב"ה, קַָ ר ָלֶהם הַָ ייט. "ָאמַָ ט ֵקיין צַָ ן ִניׁשְּ

ֶטער צּו  ׁשְּ ט ֶדער אֹויֶבערְּ ָלה". ָזאגְּ יְּ תֹוָרה יֹוָמם ָולַָ ֵגיִעים בַָ ֶתם יְּ ִאילּו אַָ ֲאִני ֲעֵליֶכם כְּ

ִפיִלין, ֶוועל ִאיְך ַאיְּ  ת תְּ וַָ ֵיים ִמצְּ קַָ יט מְּ יְּ ן: זַָ ט ִאידְּ ֶרעֶכעֶנען ִווי ִאיר ָוואלְּ ארְּ יְך פַָ

ט. ינַָאכְּ יְּ יָטאג אּון בַָ יְּ  ָהאֶרעֶווען ִאין תֹוָרה בַָ

ִפיִלין ָוואס  ת תְּ וַָ ָין פּון ִמצְּ ִדיק, ָוואס ִאיז ֶדער ִענְּ אנְּ טַָ ׁשְּ ארְּ ט פַָ אֹוָרה ִניׁשְּ ִאיז ִלכְּ

יכּות פ יְּ תֹוָרה, אּון ָוואס ִאיז ִדי ׁשַָ ֶרעט ִליּמּוד הַָ טְּ ארְּ ִפיִלין אּון פַָ ָיִנים, תְּ ֵוויי ִענְּ ּון ִדי צְּ

ן. ֵווייטְּ תֹוָרה, ֵאייֶנער צּום צְּ  ִליּמּוד הַָ

ָין ִאיז, ֶעס ׁשֵטייט ָדאְך  ָפָטיו "ָנאר ֶדער ִענְּ יֲַָעֹקב חּוָקיו ּוִמׁשְּ ָבָריו לְּ ִגיד דְּ מַָ

ָרֵאל ִישְּ ָרׁש אֹויף ֶדעם "ֵיׁש ִמי ֶׁשהּוא "לְּ ט ֶדער ִמדְּ הּוא . ָזאגְּ ֲעשֹות וְּ ֲאֵחִרים לַָ ֶּוה לַָ צַָ מְּ

ִגיד  ,ֵאינֹו עֹוֶשה ר מַָ ֲעשֹות, ֶׁשֶנֱאמַָ ָרֵאל לַָ ִישְּ ה ֶׁשהּוא עֹוֶשה אֹוֵמר לְּ ָקָב"ה מַָ ֲאָבל הַָ

ֶדעֶרע ָטאן ט ַאנְּ אן ֵאייֶנער ָוואס ֵהייסְּ ארַָ ָפָטיו". ֶעס ִאיז פַָ יֲַָעֹקב חּוָקיו ּוִמׁשְּ ָבָריו לְּ  ,דְּ

ֶטערָאֶבער ֶער ַא ׁשְּ ט, ָאֶבער ֶדער אֹויֶבערְּ ט ֶער  ,ֵליין טּוט ִניׁשְּ ָוואס ֶער ַאֵליין טּוט ֵהייסְּ

ִגיד  ֵטייט מַָ ן ָטאן, ִווי ֶעס ׁשְּ ָבָריוִאידְּ יֲַָעֹקב  דְּ ָפָטיו,לְּ ָבִרים  חּוָקיו ּוִמשְּ יֶנע דְּ יְּ ַאז זַָ

ט ֶער ִאי ָפִטים ָוואס ֶער ַאֵליין טּוט, ָזאגְּ ן צּו ָטאן.חּוִקים ּוִמׁשְּ  דְּ

ֶטער  ׁשְּ ה ֶשהּוא עֹוֶשה" ִאיז, ֶווער ִאיז גֹוֵרם ַאז ֶדער אֹויֶבערְּ ט פּון "מַָ ׁשַָ אּון ֶדער פְּ

וֹות ן טּוֶען ִדי ִמצְּ ֶדעם ָוואס ִאידְּ כְּ וֹות, דּורְּ יֶנען ֵזיי גֹוֵרם ,ָזאל ָטאן ִדי ִמצְּ יְּ ַאז ֶדער  ,זַָ

ֶטער ָזאל ָטאן ָאט ָא ִדי ִמצְּ  ׁשְּ ט ָדאְך אֹויסאֹויֶבערְּ ן  ,וֹות, קּומְּ ֶדעם ָוואס ִאידְּ כְּ ַאז דּורְּ

ִפיִלין ן תְּ יֶנען ֵזיי גֹוֵרם ,ֵלייגְּ יְּ ִפיִלין. ,זַָ ין ֵמִניחַָ תְּ יְּ ָקָב"ה ָזאל זַָ  ַאז הַָ

זַָ"ל רּו רַָ ִהֵנה ָאמְּ ָרֵאל גֹוי " וְּ ָך ִישְּ ּמְּ עַָ הּו? ּוִמי כְּ ִתיב בְּ ה כְּ ָמא מַָ ָמאֵרי ָעלְּ ִפיִלין דְּ תְּ

ִפיִלין"ָחד ָבָאֶרץאֶ  ס תְּ נְּ טְּ ׁשְּ ן ,. ַאז ִאין ֶדעם אֹויֶבערְּ ֲעָלה פּון ִאידְּ ֵטייט ִדי מַָ ַאז ֵזיי  ,ׁשְּ
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ט ָדאְך אֹויס יֶנען ַא גֹוי ֶאָחד ָבָאֶרץ. קּומְּ יְּ ִפיִלין ,זַָ ָקָב"ה ֵמִניח תְּ ֶדעם ָוואס הַָ כְּ  ,ַאז דּורְּ

ֶרעֶסער. ן גְּ ן ִאידְּ  ֶווערְּ

טֵ  ׁשְּ ארְּ ֶלעֶרער פַָ ָך ִמן קְּ ׁשְּ עֹון ָקדְּ ִקיָפה ִמּמְּ ׁשְּ ֵטייט ָדאְך "הַָ ָין, ֶעס ׁשְּ יין ֶדעם ִענְּ

ל ָכל גֹוִים הוי'" ַאז הּוא  ֵטייט ָדאְך "ָרם עַָ יל ֶעס ׁשְּ ויְּ ָרֵאל", וַָ ָך ִישְּ ּמְּ ִים ּוָבֵרְך ֶאת עַָ ָשמַָ הַָ

ָבֵרך רֹוָמם , ְִּיתְּ ד עַָ  - ִאיז מְּ ט, אּון ִמצַָ ן פּון ֶוועלְּ הֹויבְּ מּותוֶדערְּ ה  , ֹצְּ ִאיז "ִאם ָחָטאָת מַָ

ה ִתֶתן לו ָת מַָ קְּ ֲעֶשה לֹו, ִאם ָצדַָ ה תַָ ָׁשֶעיָך מַָ בּו פְּ רַָ עֹול בֹו, וְּ ָך ִיָקח", אּון  , ִֹתפְּ ה ִמָידְּ ּומַָ

תֹוִנים חְּ תַָ יֹוִנים וְּ יֶנען  ,ַאֶלע עֹוָלמֹות ֶעלְּ יְּ ָּמׁש ֲחִׁשיֵבי"זַָ ָלא מַָ ֵּמיּה כְּ וי ֶעס , אּון וִ "כּוָלא קַָ

לֹויז  ט, ָנאר בְּ דֹו, ֶהעֶכער פּון ֶוועלְּ בַָ מֹו ִאיז לְּ דֹו", ַאז ׁשְּ בַָ מֹו לְּ ָגב ׁשְּ ֵטייט "ִכי ִנשְּ ׁשְּ

מו - "הֹודֹו" ָׁשָמִים. , ִֹזיוֹו אּון ַא ֶהָאָרה פּון ׁשְּ ל ֶאֶרץ וְּ  ִאיז עַָ

ֵעיָלא",  ָקָב"ה לְּ ד ָסִליק הַָ ֵטייט "כַָ טאּון ָדאס ִאיז ָוואס ֶעס ׁשְּ ֶווען ֶדער  ,ָדאס ֵמיינְּ

ָלה עְּ ָלה מַָ עְּ מַָ ֵלק לְּ תַָ ט ִנסְּ יּות פּון ֶדער ֶהָאָרה ֶווערְּ מּות, אּון  ,חַָ צְּ ִחיָנה פּון עַָ צּו ֶדער בְּ

ָהָגה פּון ִדי עֹוָלמֹות ִאיז  נְּ ט תֹוֵפס ָמקֹום, אּון ִדי הַָ יֶנען ִדי עֹוָלמֹות ִניׁשְּ יְּ ט זַָ ֶדעָמאלְּ

ט  ט, ָוואס ֶדער ֵשֶכל ֶווערְּ ָלאפְּ ׁש ָוואס ׁשְּ טְּ ָיכֹול, ַאזֹוי ִווי ַא ֶמענְּ ִחינַָת ֵׁשיָנה ִכבְּ ִבבְּ

ֵלק פּו תַָ ִלי ִנסְּ ׁשֹוֶרׁש, אּון ֶעס  —ָוואס ָדאס ִאיז ֶדער גּוף  —ן ֶדער כְּ ין ָמקֹור וְּ יְּ צּו זַָ

ס גְּ ֶטעלּונְּ ׁשְּ יֹון )ֶדער ָפארְּ ִדמְּ לֹויז ֶדער ֹכחַָ הַָ ט ִאיֶבער בְּ יבְּ יְּ לַָ ט( ָוואס ָדאס ִאיז -בְּ אפְּ רַָ קְּ

לֹויז ַא רֹוֶׁשם.  בְּ

ָיֵׁשן  ץ כְּ ִיקַָ ֵטייט "וַָ אר ׁשְּ פַָ ן הוי'", ָוואס ֶדערְּ ֵטייט "עּוָרה ָלָּמה ִתיׁשַָ הוי'" אּון ֶעס ׁשְּ

ָמה אּון ֶחֶסד, ִאין ִדי  ין ֶדער ִגילּוי "אֹור ֵאין סֹוף ָברּוְך הּוא" ִאין ָחכְּ יְּ ַאז ֶעס ָזאל זַָ

ין "ָיֵאר  יְּ מֹו, אּון ֶעס ָזאל זַָ צְּ עַָ בֹודֹו ּובְּ ָבֵרְך ִבכְּ הּותֹו ִיתְּ מּותֹו ּומַָ צְּ ִחיָנה פּון עַָ ָפָניו" ֶעס בְּ

צֹונֹו, אּון ָדאס ִאיז  ִניִמיּות רְּ ין פְּ יְּ ָׁשָכה פּון תֹוָרה אּון  —ָזאל ֵמִאיר זַָ מְּ ְך ִדי הַָ דּורְּ

וֹות.  ִמצְּ

ָך  ׁשְּ עֹון ָקדְּ ִקיָפה ִמּמְּ ׁשְּ ֵאה" אּון "הַָ ִים ּורְּ ֵבט ִמָשמַָ ֵטייט "הַָ 'ׁשְּ ָוואס ָדאס ִאיז ָוואס סְּ

יִ  ִים", ָוואס ָׁשמַָ ָשמַָ תֹוָרהִמן הַָ ִחינַָת הַָ ִים, ָוואס ָדאס ִאיז בְּ ֶכע ִאיז  ,ם ִאיז ָׁשם מַָ ֶוועלְּ

ִים", ָוואס ָדאס ֵגייט אֹויף  ּמַָ כּו לַָ ֵטייט "הֹוי ָכל ָצֵמא לְּ ִים ]ִווי ֶעס ׁשְּ ן צּו מַָ ִליכְּ ֶגעגְּ
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ו ָרֵאל", וַָ ָך ִישְּ ּמְּ יין "ּוָבֵרְך ֶאת עַָ ט ֶוועט זַָ תֹוָרה[, ִאיז ֶדעָמאלְּ ִחינַָת הַָ ְך ָאט ִדי בְּ יל דּורְּ יְּ

ן טְּ ׁשְּ אר ֶדעם אֹויֶבערְּ ן פַָ ָרֵאל, ֶגעֶזען ֶווערְּ ֵני ִישְּ ם בְּ ן ִמיר, עַָ ִחיָנה ֶוועלְּ אר ַא ָדָבר  ,בְּ פַָ

ז  י אּונְּ יְּ ְך תֹוָרה, אּון תֹוָרה ִאיז בַָ ָשָגה אּון ִגילּוי ִאיז דּורְּ ר הַָ יל ֶדער ִעיקַָ ויְּ ָחׁשּוב, וַָ

גַָלּות. ִהתְּ  בְּ

אֹות ֱאֹלִקים",ָוו רְּ ֶאה מַָ ִים ָוֶארְּ ָשמַָ חּו הַָ תְּ ט "ִנפְּ  אס ָדאס ִאיז ָוואס ֶדער ָפסּוק ָזאגְּ

ִים )ָוואס  ִחיָנה פּון ָׁשמַָ ְך ִדי בְּ ִאיָרה, ַאז דּורְּ ּמְּ ָיא הַָ רְּ לַָ קְּ פַָ ִחיָנה פּון ַאסְּ ָוואס ָדאס ִאיז ִדי בְּ

א ִחיָנה פּון תֹוָרה( ֶזעט ִזיך פַָ ָיכֹולָדאס ִאיז ִדי בְּ ן ִכבְּ טְּ ׁשְּ ִווי ֵאייֶנער  ,ר ֶדעם אֹויֶבערְּ

ֶרעֶסער גְּ ארְּ ן( פַָ ִדיקְּ נְּ טְּ יכְּ יְּ ְך ַא )לַָ ט דּורְּ ט ֶזעט ִזיך ִדי זַָאְך -ָוואס קּוקְּ ָלאז, ָוואס ֶדעָמאלְּ גְּ

ָלאז. ַאזֹוי אֹויְך ֶרעֶסעֶרע אּון ֶבעֶסעֶרע ִווי ָאן ֶדער גְּ ָקָפה  ,ַא גְּ ׁשְּ הַָ ָבָטה וְּ ְך ִדי הַָ דּורְּ

תֹוָרה ִחינַָת הַָ ן,  ,ִבבְּ טְּ ׁשְּ אר ֶדעם אֹויֶבערְּ ֵיים תֹוָרה( פַָ קַָ יֶנען מְּ יְּ ן )ָוואס זַָ ֶזעֶען ִזיְך ִאידְּ

דּוָלה. ח ּוגְּ ִחינַָת ֶׁשבַָ  ִבבְּ

ִחיָנה  ִׁשיְך ִדי בְּ מְּ יֶנען מַָ יְּ ָרֵאל גֹוי ֶאָחד ָבָאֶרץ", ַאז ֵזיי זַָ ָך ִישְּ ּמְּ עַָ אּון ָדאס ִאיז "ּוִמי כְּ

יןפּון אֶ  יְּ ן ,ָחד ִאין ֶאֶרץ, ַאז ֶעס ָזאל ׁשֹוֶרה זַָ ֶלה ֶווערְּ גַָ ִחינַָת הוי' ֶאָחד ִאין  ,אּון ִמתְּ בְּ

תֹוָנה. חְּ תַָ  ֶאֶרץ הַָ
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 פרק ב

ֵטיין ׁשְּ ארְּ תֹוָרה, ֶוועט ֶמען ָדאס פַָ ת הַָ ֲעלַָ יַָן מַָ ִים  ,ּוִביאּור ִענְּ פַָ זַָ"ל "ַאלְּ ר רַָ ֲאמַָ פּון מַָ

עֹולָ  ָמה תֹוָרה לְּ ט פּון ָׁשָנה ָקדְּ ׁשַָ ָמה"ם", ָוואס ֶדער פְּ ִדיָמה ִאין  "ָקדְּ ט קְּ ט ִניׁשְּ ֵמיינְּ

ַמן, ִריַאת ָהעֹוָלם זְּ אר בְּ חּוָדִׁשים, אּון פַָ יֶנען ָדאְך ֵבייֶדע מְּ יְּ ן אּון ָמקֹום זַָ מַָ יל זְּ ויְּ ִאיז  ,וַָ

ט ֶגעֶווען ן אֹויְך ִניׁשְּ מַָ זְּ ִחינַָת הַָ ֲעָלה, ַאז תֹוָרה  !ָדאְך בְּ ִדיָמה ִאין מַָ ט קְּ ִדיָמה ֵמיינְּ ָנאר קְּ

ט.  ִאיז ֶהעֶכער פּון ֶוועלְּ

ֵטייט "ֵׁשֶׁשת  ִחינַָת ִמדֹות, ִווי ֶעס ׁשְּ יל ֶדער ׁשֹוֶרש ּוָמקֹור פּון עֹוָלמֹות ִאיז פּון בְּ ויְּ וַָ

ט  ֵטייט ִניׁשְּ ת,ָיִמים ָעָשה" אּון ֶעס ׁשְּ שֶׁ שֵׁ יֶנען ָדאס ִדי ִׁשָשה ָנאר ִדי ֵׁשֶׁשת  בְּ יְּ ָיִמים זַָ

יֹונֹות, אּון  ט "ֵׁשֶׁשת ָיִמים ָעָשה"ִמדֹות ֶעלְּ יֹונֹות ,ֵמיינְּ יֶנען  ,ַאז ִדי ִׁשָשה ִמדֹות ֶעלְּ יְּ זַָ

ִחיָנה פּון ֲעִשָיה. ן ִאין ִדי בְּ ל ֶגעָווארְּ פַָ  ִנׁשְּ

ג פּון ִדי ֲעָשָרה מַָ  אנְּ פַָ ֵראִׁשית"ֲאָמרֹות ִאיז ָוואס ָדאס ִאיז ָוואס ֶדער ָאנְּ , ָוואס "בְּ

ֵטייט "עֹוָלם -ָדאס ִאיז ָבָרא ל ֶדֶרְך ִווי ֶעס ׁשְּ ט פּון ָבָרא ִׁשית ִאיז, עַָ ׁשַָ ִׁשית, ָוואס ֶדער פְּ

ֵוויי ֵפירּוִׁשים, יֶנען ָדא צְּ יְּ ֵדי  ,ֵאיין ֵפירּוׁש ִאיז (1 ֶחֶסד ִיָבֶנה", ָוואס ִאין ֶדעם זַָ ַאז ִבכְּ

ֶחֶסד, ָוואס ָאטֶעס ָזאלְּ  ת הַָ ְך ִמדַָ ן עֹוָלמֹות, ִאיז ָדאס דּורְּ ֶּווה ֶווערְּ הַָ ִדי ִמָדה ִאיז -ן ִנתְּ

הּו יֹוִמין" ת ( 2. "ָאִזיל ִעם כּולְּ ף בֹויֶען ִדי ִמדַָ ארְּ 'דַָ ֵווייֶטער ֵפירּוׁש ִאיז, ַאז מְּ אּון ֶדער צְּ

ֵראִׁשית ָבָרא ל ֶדֶרְך ֶזה ִאיז בְּ ֶחֶסד. אּון עַָ ִּמדֹותִׁש -הַָ יַָן הַָ ֵדי ֶעס  ,ית, ָוואס ָדאס ִאיז ִבנְּ כְּ

. יין ַא ָמקֹור אֹויף עֹוָלמֹות ִבי"עַָ  ָזאל זַָ

יל  ויְּ ָמה ָלעֹוָלם, וַָ ת"ָאֶבער ִדי תֹוָרה ִאיז ָקדְּ קַָ ָמה ָנפְּ יָתא ֵמָחכְּ יְּ ט "אֹורַָ , תֹוָרה ֶנעמְּ

יֶנען  יְּ ִחינַָת מֹוִחין זַָ ָמה, אּון בְּ ָייכֹות צּו ִדי עֹוָלמֹות, אּון ִזיְך פּון ָחכְּ ט ׁשַָ ן ִניׁשְּ צְּ אנְּ גַָ ִאינְּ

ר ֵשֶכל בַָ יין ַא דְּ ִפיעַָ זַָ ׁשְּ 'ִאיז ִניָטא צּו ֶוועֶמען צּו מַָ אר ִזיך  ,אֹויך ֶווען סְּ ן פַָ ֶקען ֶער ִזיצְּ

ל ֶדֶרְך ָמׁשָ  ִּמדֹות. עַָ ִחינַָת הַָ ׁש ִאיז ָאֶבער בְּ ֶדערְּ ָכלֹות. ַאנְּ שְּ ן הַָ טְּ אכְּ רַָ ֶחֶסד, אּון טְּ ת הַָ ל ִמדַָ

ֶצע ִמָדה  אנְּ ט ָדאְך ִדי גַָ ֶחֶסד, ֶווערְּ ין טֹוב וְּ יְּ ִפיעַָ זַָ ׁשְּ ַאז ֶווען ֶעס ִאיז ִניָטא צּו ֶוועֶמען מַָ

ָרָהם  ,ָבֵטל יי ַאבְּ ט ֶגעֶווען, ַאזֹוי ִווי ִמיר ֶגעִפיֶנען בַָ ן ִניׁשְּ צְּ אנְּ גַָ ט ִאינְּ אּון ַאזֹוי ִווי ִזי ָוואלְּ

הּוא  ח ָאִבינּו, "וְּ ן ֶפתַָ יֹום", ָוואס ָדאס ָוואס ֶער ִאיז ֶגעֶזעסְּ חֹום הַָ ח ָהאֹוֶהל כְּ יֹוֵׁשב ֶפתַָ
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ָׁשִבים ִרים וְּ ט עֹובְּ יל ֶער ָהאט ֶגעזּוכְּ ויְּ ן צּו  ,ָהאֹוֶהל, ִאיז ֶגעֶווען וַָ ֵדי ֶער ָזאל ָהאבְּ ִבכְּ

ֵבל קַָ יל ָאן ַא מְּ ויְּ ין ֶחֶסד, וַָ יְּ ִפיעַָ זַָ ׁשְּ ִלירְּ  ,ֶוועֶמען מַָ ארְּ עּוָלה פּון פַָ ן ִדי פְּ צְּ גַָאנְּ ט ִזיך ִאינְּ

. ִפיעַָ ׁשְּ  מַָ

ֲחֶמיָך  כֹור רַָ ֵטייט "זְּ ָלה, ָוואס ֶעס ׁשְּ עְּ מַָ ֵטיין לְּ ׁשְּ ארְּ ל ֶדֶרְך ֶזה ֶוועט ֶמען פַָ אּון עַָ

ֲחָסִדים ֲחִמים וַָ ִחיָנה פּון רַָ ֲחָסֶדיָך ִכי ֵמעֹוָלם ֵהָּמה", ַאז ִדי בְּ יכּות צּו  ,וַָ יְּ ן ַא ׁשַָ ָהאבְּ

ן ִתי עֹוָלם ֶחֶסד ִיָבֶנה", אּון -עֹוָלמֹות, אּון ִווי אֹויבְּ רְּ ָין פּון "ִכי ָאמַָ ט ִאין ֶדעם ִענְּ ֶגעֶרעדְּ

ט ׁשְּ יטְּ יְּ ּוּות ָהעֹוָלמֹות  ,ִווי ֶמען ָהעט ֶגעטַָ הַָ יל ָאן ִהתְּ ויְּ ֶחֶסד, וַָ ת הַָ ף בֹויֶען ִמדַָ ארְּ 'דַָ ַאז מְּ

ף ֶמען ָד  ארְּ יל ִמיט ֶוועֶמען ֶוועט ֶער ָטאן ֶחֶסד.דַָ ויְּ ֶחֶסד, וַָ ת הַָ  אְך ִניט ִמדַָ

ֵהיִטיב  ָפׁשּוט לְּ צֹונֹו הַָ ֶׁשָעָלה ִברְּ ט ָאן "כְּ ִיים הֹויבְּ אּון ָדאס ִאיז ָוואס ֶדער ֵעץ חַָ

ֶחֶסד ת הַָ ָפעַָ ׁשְּ ִחינַָת הַָ ֵהיִטיב, בְּ ּטֹוב לְּ ע הַָ ד ֶטבַָ רּוָאיו" ָוואס ָדאס ִאיז ִמצַָ , ָוואס ִלבְּ

ֵחֶפץ  ֶחֶסד ִאיז ֶדער ֶחֶסד ֶׁשבְּ ת הַָ ָפעַָ ׁשְּ ִחינַָת ִכי ָחֵפץ ֶחֶסד, ָוואס הַָ ָׁשְך פּון בְּ ט ִנמְּ ֶווערְּ

 הוי'.

ִחינַָת מֹוִחין ׁש  ,ָאֶבער פּון בְּ ִריַאת ָהעֹוָלם. אּון ָכאטְּ ן ִאין בְּ ְך ֶגעָווארְּ ׁשַָ ט ִנמְּ ִאיז ִניׁשְּ

ֲעָשָרה דְּ  ן "בַָ זַָ"ל ָזאגְּ ת", אּון ִדי רַָ עַָ דַָ בּוָנה ּובְּ ָמה ּוִבתְּ ָחכְּ ָקָב"ה עֹוָלמֹו, בְּ ָבִרים ָבָרא הַָ

ט  ִסיפּור", אּון ִווי ֶעס ֶרעדְּ סֹוֵפר וְּ ֵסֶפר וְּ ָפִרים כּו' בְּ לָׁשה סְּ ֵטייט "ִבׁשְּ ִציָרה ׁשְּ ִאין ֵסֶפר יְּ

ֲאָמר  ֶתם"ִזיְך ִאין מַָ ַאבְּ ָמה"ּוׁשְּ ּון ֵסֶפר ָאן ַא ו' ִאיז ִביָנה, א ,, ַאז סֹוֵפר ִמיט ַא ו' ִאיז ָחכְּ

ָׁשְך ִאין  ט ִנמְּ ן, ָדאס ָוואס ֶווערְּ ֶוועגְּ טְּ ֶדעסְּ ט ַא ֵסֶפר, פּונְּ יבְּ יְּ רַָ ַאזֹוי ִווי ֶדער סֹוֵפר ָוואס ׁשְּ

ִמדֹות ,ִמדֹות ִחינַָת מֹוִחין ֶׁשבְּ ֶעֶצם. ָאֶבער  ,ִאיז ָדאס ָנאר בְּ ט מֹוִחין בְּ ָאֶבער ִניׁשְּ

יָתא מֵ " יְּ תאֹורַָ קַָ ָמה ָנפְּ ִים ָׁשָנה  ",ָחכְּ פַָ אר ִאיז ַאלְּ פַָ ֶעֶצם. ֶדערְּ ִאיז ָדאס פּון מֹוִחין בְּ

יֶנען  יְּ ָך ִביָנה, ָוואס ָדאס זַָ ֶלפְּ ָמה ֲאאַָ ָך ָחכְּ ֶלפְּ ָמה תֹוָרה ָלעֹוָלם ]ָוואס ָדאס ִאיז ֲאאַָ ָקדְּ

יֶנען ֵזיי ֶהעֶכער פּון עֹוָלם ָוואס יְּ ִחיָנה פּון מֹוִחין, זַָ ִאיז ִמדֹות, אּון ָדאס ִאיז  ִדי בְּ

ָך[. ֶלפְּ ִים, פּון ָלׁשֹון ֲאאַָ פַָ  ַאלְּ
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 פרק ג

יל  ויְּ תֹוָרה", וַָ ָקָב"ה רֹוִצין ָאנּו ִליגַָע בַָ ֵני הַָ ָרֵאל ִלפְּ רּו ִישְּ ר ר' ֱאִליֶעֶזר "ָאמְּ ֶזהּו ֶׁשָאמַָ וְּ

ְך ִליּמּוד תֹוָרה ִחינַָת מֹוִחין ִאין ִמדֹות, ָוואס ָדאס ִאיז ַא  ,דּורְּ ין בְּ יְּ ִׁשיְך זַָ מְּ ן ֵזיי מַָ ֶוועלְּ

ט צּו ֵזיי  יט. ָזאגְּ יְּ ט ֵקיין צַָ ן ִניׁשְּ נַָאי", ִמיר ָהאבְּ ָלָאה, "ֲאָבל ֵאין ָלנּו פְּ ִנפְּ דֹוָלה וְּ ֲעָלה גְּ מַָ

ֲעֶלה אֲ  ִפיִלין ּומַָ ת תְּ וַָ מּו ִמצְּ יְּ ֶטער "קַָ ׁשְּ תֹוָרה ֶדער אֹויֶבערְּ ֵגיִעים בַָ ֶתם יְּ ִאלּו אַָ ִני ֲעֵליֶכם כְּ

ִפיִלין ת תְּ וַָ ְך ִמצְּ יל דּורְּ ויְּ ָלה", וַָ יְּ ָקָב"ה  ,יֹוָמם ָולַָ ין הַָ יְּ ִׁשיְך ַאז ֶעס ָזאל זַָ מְּ ִאיז ֶמען מַָ

ִפיִלין.  ֵמִניחַָ תְּ

ָקָב"ה ִאיז לְּ  ,ָוואס ֶדער ֵפירּוׁש פּון הַָ ֲאִצילּות )ָז"א אּון מַָ ֲאִצילּות(, ָוואס זּו"ן דַָ כּות דַָ

ָין פּון יֹום  ,ָז"א ִאיז ָקדֹוׁש ן ֶדעם ִענְּ ט ֶוועגְּ אוואּוסְּ 'ִאיז בַָ כּות ִאיז ָברּוְך, ִווי סְּ לְּ אּון מַָ

ָלה, ַאז ָקדֹוׁש ִאיז יֹום יְּ אר ,אּון לַָ פַָ ָלה, ָוואס ֶדערְּ יְּ ָאִכים  ,אּון ָברּוְך ִאיז לַָ לְּ ת ִדי מַָ עַָ ׁשַָ בְּ

ט  ן ֶגעָזאגְּ ט ,ָקדֹוׁשָהאבְּ ג ֶגעוואּוסְּ ארְּ ן בַָ ָשלֹום אֹויפְּ ֵבינּו ָעָליו הַָ 'ִאיז  ,ָהאט ֹמֶׁשה רַָ ַאז סְּ

ט ָברּוך ן ֶגעָזאגְּ ט , ְָּטאג, אּון ֶווען ֵזיי ָהאבְּ ט. ,ָהאט ֶער ֶגעוואּוסְּ 'ִאיז נַָאכְּ  ַאז סְּ

ָין פּון  ִפיִלין"ָאֶבער ֶדער ִענְּ ָקָב"ה ֵמִניחַָ תְּ ׁשָ  "הַָ מְּ ָכה פּון מֹוִחין ִאין ִמדֹות, ִאיז, ִדי הַָ

ֶעֶצם, אּון ֶדעִריֶבער ִחינַָת מֹוִחין בְּ ט בְּ ט  ,ָוואס ָדאס ֵמיינְּ ִאיז ַא  ָקָטן ָוואס ִאיז ָנאך ִניׁשְּ

ן  ֶגערּופְּ ט ָאנְּ ט ִניׁשְּ יל ֶער ֶווערְּ ויְּ ִפיִלין, וַָ ן ָיאר, ִאיז ֶער ָפטּור פּון תְּ יצְּ יְּ רַָ ן דְּ ֶגעָווארְּ

יֹום ֶאָחד, אּון הָ  ,"ִאיׁש" ט ַא ֶבן י"ג ָׁשָנה וְּ ּמֹוִחין, ָנאר ֶווען ֶער ֶווערְּ נּות הַָ טְּ לֹויז קַָ אט בְּ

ִפיִלין ת תְּ ְך ֲהָנחַָ ט דּורְּ ט ֶער ַא ִאיׁש, ִאיז ֶדעָמאלְּ ט ֶווערְּ ִׁשיְך  ,ָוואס ֶדעָמאלְּ מְּ ִאיז ֶער מַָ

ִפיִלין. ָקָב"ה ֵמִניחַָ תְּ ין הַָ יְּ  ַאז ֶעס ָזאל זַָ

ָלהִאיז פּון ֶדע עְּ מַָ ִפיִלין ֶׁשלְּ ָין פּון תְּ ִדיק, ַאז ֶדער ִענְּ אנְּ טַָ ׁשְּ ארְּ ת מֹוִחין  ,ם פַָ ָׁשכַָ מְּ ִאיז הַָ

ט ָדאְך אֹויס ֶעֶצם, קּומְּ תֹוָרה.  ,בְּ ָין פּון ִליּמּוד הַָ ִחיָנה ִמיט ֶדעם ִענְּ ַאז ָדאס ִאיז ֵאיין בְּ

ִפיִלין ּומַָ  ת תְּ וַָ מּו ִמצְּ יְּ ט ֶער "קַָ אר ָזאגְּ פַָ ֵגיִעים אּון ֶדערְּ ֶתם יְּ ִאילּו אַָ ֲעֶלה ֲאִני ֲעֵליֶכם כְּ

ִפיִלין ְך תְּ יל דּורְּ ויְּ ָלה", וַָ יְּ תֹוָרה יֹוָמם ָולַָ ְך  ,בַָ ָין ִווי דּורְּ ן ִענְּ בְּ טּוט ֶמען אֹויף ֶדעם ֶזעלְּ

תֹוָרה.  ִליּמּוד הַָ
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ט " ט אֹויס ַאז ֶעסכְּ אּון ָדאס ָוואס ֶער ָזאגְּ יזְּ ויְּ ָּמׁש  ִאילּו" )ָוואס ָדאס וַָ ט מַָ ִאיז ִניׁשְּ

ִגיָעה ִאין תֹוָרה ְך יְּ יל דּורְּ ויְּ ֶבע זַָאְך(. ִאיז ֶעס וַָ ן ִאין ֲאִויר  ,ִדי ֶזעלְּ ָׁשְך ֶווערְּ ט ֶעס ִנמְּ ָוואלְּ

ט ֶער אר ָזאגְּ פַָ ּמֹוִחין ִאין ׁשֹוֶרׁש  ,ָהעֹוָלם, ֶדערְּ ת הַָ ָׁשכַָ מְּ ט הַָ ִפיִלין ֶווערְּ ְך תְּ ם דּורְּ ַאז ֲהגַָ

ּוֶ  הַָ מְּ ֵגיִעים ּוָמקֹור הַָ ֶתם יְּ ִאילּו אַָ ֲעֶלה ֲאִני ֲעֵליֶכם כְּ ן "מַָ ֶוועגְּ טְּ ֶדעסְּ וה עֹוָלמֹות, פּונְּ

ָּטה. מַָ ִחינַָת עֹוָלם ֶׁשלְּ ָלה" ִאין בְּ יְּ תֹוָרה יֹוָמם ָולַָ  בַָ

 


